
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

     Αριθμ. Δ12α/Γ.Π.οικ.40365/1254 
Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων και 

της διαδικασίας για την δωρεάν ή με μειωμένο ει-

σιτήριο μετακίνηση α) των Ατόμων με Αναπηρί-

ες (ΑμεΑ), και β) των πολυτέκνων και των μελών 

των οικογενειών τους, για τα έτη 2020 και 2021 με 

τα μέσα συγκοινωνίας του Ο.Α.Σ.Α., του Ο.Α.Σ.Θ. 

και των αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ που εί-

ναι μέλη των ομοσπονδιών Π.Ο.Α.Σ και Π.Ο.Α.Υ.Σ. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 5 του άρθρου 110 του 

ν. 4714/2020 (Α΄ 148).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 81 του ν. 4611/2019 «Ρύθ-

μιση οφειλών προς τους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, 
τη Φορολογική Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, Συ-
νταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλι-
στικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προ-
στασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 73).

3. Τις διατάξεις της παρ.  3 του άρθρου  283 του 
ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – “Πρόγραμμα Καλλι-
κράτης”» (Α΄ 87).

4. Τις διατάξεις της παρ. 4 και 5 του άρθρου 10 του 
ν. 1910/1944 (Α΄ 229).

5. Τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) 1370/2007 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις 
δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μετα-
φορές και την κατάργηση των κανονισμών του Συμ-
βουλίου (ΕΟΚ) 1191/69 και (ΕΟΚ) 1107/70 (EE L315 της 
3-12-2007).

6. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168) όπως ισχύει.

7. Τις διατάξεις του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Α΄ 151).

8. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Οικονομικών (Α΄ 181).

9. Την υπό στοιχεία ΔΙΑΔΠ/Ε/6123/29-3-2005 κοινή 
υπουργική απόφαση των Υφυπουργών Εσωτερικών, 
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Τροποποίηση της κοινής 
υπουργικής απόφασης περί χορήγησης δελτίου μετα-
κίνησης ΑμεΑ με τα μέσα μαζικής συγκοινωνίας» (B´ 410).

10. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ υπουργείων» (Α΄ 119).

11. Το π.δ.  83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121).

12. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α΄ 155).

13. Την υπό στοιχεία Υ2/2019 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και 
Υφυπουργών» (Β΄ 2901).

14. Την υπό στοιχεία 33168/Δ1.11369/25-7-2019 από-
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων 
στην Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 
Δόμνα Μαρία Μιχαηλίδου» (Β’ 3053).

15. Την υπό στοιχεία Υ44/5-8-2020 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 3229).

16. Την υπό στοιχεία ΔΝΣα΄/οικ.59172/7775/ΦΝ459/
2019 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδο-
μών και Μεταφορών Ιωάννη Κεφαλογιάννη» (Β’ 3058).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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17. Την απόφαση του ΣτΕ υπ’  αρ. 445/1998 περί 
αναστολής ισχύος της κοινής υπουργικής απόφασης 
Γ4γ/Φ.11/οικ. 1579/98 για τα  μέλη του Πανελλήνιου 
Συνδέσμου Τυφλών.

18. α) Το γεγονός ότι, η παροχή μετακίνησης των πο-
λυτέκνων με μειωμένο κατά 50% εισιτήριο, προσδιορί-
ζεται ως υπηρεσία γενικού οικονομικού συμφέροντος, 
που εξυπηρετεί την κοινωνική ανάγκη διευκόλυνσης της 
μετακίνησης των πολυτέκνων, ως ένα από τα μέτρα για 
την αντιμετώπιση του δημογραφικού ζητήματος και την 
ενίσχυση των πολυμελών οικογενειών.

β) Το γεγονός ότι, η χορήγηση δελτίου μετακίνησης 
σε άτομα με αναπηρίες (Κάρτα ελεύθερης μετακίνησης 
ΑμεΑ) προσδιορίζεται ως υπηρεσία γενικού οικονομικού 
συμφέροντος καθώς εξυπηρετεί την κοινωνική ανάγκη 
διευκόλυνσης της μετακίνησης και κατ’ επέκταση της 
κοινωνικής ένταξης των ατόμων με αναπηρία.

19. Τις υπό στοιχεία οικ. 37454/2027/21-9-2020 και 
37928/2063/23-9-2020 εισηγητικές εκθέσεις του προ-
ϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπη-
ρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υπο-
θέσεων.

20. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ
ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

1. Στα Άτομα με Αναπηρίες:
- Ελληνικής υπηκοότητας,
- υπηκόους των Κρατών - Μελών της Ε.Ε. καθώς και 

υπηκόους Κρατών - Μελών του Ενιαίου Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ε.Ο.Χ.),

- υπηκόους των Κρατών που περιλαμβάνονται στην Ευ-
ρωπαϊκή Σύμβαση που κυρώθηκε με το ν.δ. 4017/1959 
(Α΄ 246),

- πολίτες τρίτων χωρών που έχουν καταστεί ανίκανοι 
για εργασία μετά από εργατικό ατύχημα σε ελληνικό έδα-
φος, ή είναι μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη της 
ΕΕ, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 20 του 
π.δ. 106/2007 (Α΄ 135), στην παρ. 4 του άρθρου 85 του 
ν. 4251/2014 (Α΄ 80) και στην παρ. 1 του άρθρου 31 του 
ν. 4540/2018 (Α΄ 91),

- αναγνωρισμένους πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα 
στην Ελλάδα, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην 
Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 
1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων (ν.δ. 3989/1959, 
Α΄ 201), όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της 
Νέας Υόρκης του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων 
(α.ν. 389/1968, Α΄ 125), εφόσον κατοικούν μόνιμα και νό-
μιμα στην Ελλάδα και έχουν ποσοστό αναπηρίας τουλά-
χιστον 67%, ή είναι δικαιούχοι προνοιακών επιδομάτων 
ΑμεΑ που χορηγεί ο ΟΠΕΚΑ παρέχεται το δικαίωμα της 
μετακίνησης με μειωμένο εισιτήριο κατά 50% σε όλες τις 
διαδρομές εσωτερικού των υπεραστικών λεωφορείων 
των ΚΤΕΛ.

2. Στα Άτομα με Αναπηρίες:
- Ελληνικής υπηκοότητας,
- υπηκόους των Κρατών - Μελών της Ε.Ε. καθώς και 

υπηκόους Κρατών - Μελών του Ενιαίου Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ε.Ο.Χ.), 

- υπηκόους των Κρατών που περιλαμβάνονται στην Ευ-
ρωπαϊκή σύμβαση που κυρώθηκε με το ν. δ. 4017/1959 
(Α΄ 246),

- πολίτες τρίτων χωρών που έχουν καταστεί ανίκανοι 
για εργασία μετά από εργατικό ατύχημα σε ελληνικό έδα-
φος, ή είναι μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη της 
ΕΕ, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 20 του 
π.δ. 06/2007 (Α΄ 135), στην παρ. 4 του άρθρου 85 του 
ν. 4251/2014 (Α΄ 80) και στην παρ. 1 του άρθρου 31 του 
ν. 4540/2018 (Α΄ 91),

- αναγνωρισμένους πρόσφυγες που διαμένουν μόνι-
μα στην Ελλάδα, των οποίων το καθεστώς παραμονής 
στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 
1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων (ν. δ. 3989/1959, 
Α΄ 201), όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της 
Νέας Υόρκης του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύ-
γων (α.ν. 389/1968, Α΄ 125), εφόσον κατοικούν μόνιμα 
και νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν ποσοστό αναπηρίας 
τουλάχιστον 67%, ή είναι δικαιούχοι προνοιακών επιδο-
μάτων ΑμεΑ που χορηγεί ο ΟΠΕΚΑ με την προϋπόθεση ότι 
το ετήσιο συνολικό δηλωθέν ατομικό τους εισόδημα δεν 
είναι μεγαλύτερο των είκοσι τριών χιλιάδων (23.000) ευρώ 
ή το ετήσιο συνολικό δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα 
δεν είναι μεγαλύτερο των είκοσι εννέα χιλιάδων (29.000).
ευρώ, (το ετήσιο συνολικό δηλωθέν οικογενειακό εισό-
δημα των 29.000 ευρώ προσαυξάνεται με 5.600 ευρώ για 
κάθε επιπλέον άτομο πέραν του δικαιούχου, που συνοικεί 
και εξαρτάται από τον φορολογούμενο, εφόσον αυτό πα-
ρουσιάζει αναπηρία 67% και άνω), παρέχεται το δικαίωμα 
δωρεάν μετακίνησης και εφόσον διαμένουν μόνιμα:

α) εντός των ορίων της Περιφέρειας Αττικής (πλην της 
Π.Ε. Νήσων), με τα αστικά μέσα συγκοινωνίας του ΟΑΣΑ. 
(Ο.ΣΥ. Α.Ε. και ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε),

β) στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης με 
τα αστικά μέσα συγκοινωνίας του ΟΑΣΘ,

γ) και στις λοιπές Περιφερειακές Ενότητες της χώρας 
με τα αστικά μέσα συγκοινωνίας των Αστικών ΚΤΕΛ του 
Νομού τους.

Το ύψος του εισοδήματος αποδεικνύεται με το εκκα-
θαριστικό σημείωμα της δήλωσης του φόρου εισοδήμα-
τος φορολογικού έτους 2019 για τους δικαιούχους του 
2020. Για τους δικαιούχους του 2021 το εκκαθαριστικό 
του 2020 αντίστοιχα.

Τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται από τον Ορ-
γανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης (ΟΠΕΚΑ) ως προνοιακά επιδόματα αναπηρίας 
δεν υπολογίζονται στα εισοδηματικά όρια του συνολικού 
ατομικού εισοδήματος (23.000€) ή του συνολικού οικο-
γενειακού εισοδήματος (29.000€) για την χορήγηση του 
Δελτίου Μετακίνησης ΑμεΑ.

Οι ολικά τυφλοί (ν.  958/1979, Α΄  191) εξαιρούνται 
των εισοδηματικών κριτηρίων, όπως ορίζονται ως άνω, 
σύμφωνα με την αρ. 445/98 απόφαση της Επιτροπής 
Αναστολών του ΣτΕ και λαμβάνουν δελτίο μετακίνησης 
ανεξάρτητα από το όριο εισοδήματός τους.
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3. Στους μόνιμους κατοίκους της Περιφέρειας Αττικής 
(πλην Π.Ε. Νήσων) παρέχεται το δικαίωμα της δωρεάν 
μετακίνησης με την έκδοση προσωποποιημένων ηλε-
κτρονικών καρτών μετακίνησης, οι οποίες εκδίδονται 
σύμφωνα με τους κανόνες του αυτόματου Συστήματος 
Συλλογής Κομίστρου και με τους όρους και τις προϋπο-
θέσεις που τίθενται στην υπ’ αρ. 04/2017 γνωμοδότηση 
της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Σε 
περίπτωση λήξης ισχύος του δικαιώματος μετακίνησης 
αυτό δύναται να ανανεωθεί.

Το Δελτίο Μετακίνησης (Κάρτα ελεύθερης μετακίνη-
σης ΑμεΑ) για τους μόνιμους κατοίκους της Π.Ε. Θεσ-
σαλονίκης χορηγείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της 
Περιφερειακής Ενότητας και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης 
Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

Το Δελτίο Μετακίνησης για τους μόνιμους κατοίκους 
των κατά περίπτωση Περιφερειακών Ενοτήτων, χορηγεί-
ται από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών καθώς 
και από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) της 
χώρας. Από την Περιφέρεια Αττικής, τις Περιφερειακές 
Ενότητες και τα ΚΕΠ χορηγείται το Δελτίο Μετακίνησης 
ΑμεΑ για τις μετακινήσεις των μόνιμων κατοίκων της, με 
έκπτωση 50% στα Υπεραστικά ΚΤΕΛ.

4. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίζουν 
γνωμάτευση των Υγειονομικών Επιτροπών σε ισχύ (του 
π.δ. 611/1977 (Α΄ 198), του άρθρου 166 του ν. 2683/1999 
(Α΄ 19), των άρθρων 165 και 167 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26), 
του Ι.Κ.Α., των Υγειονομικών Επιτροπών του άρθρου 6 
του ν. 3863/2010 (Α΄ 115) (Κέντρα Πιστοποίησης Ανα-
πηρίας) ή της Α.Σ.Υ.Ε., Α.Ν.Υ.Ε., Α.Α.Υ.Ε, της Ανώτατης 
Υγειονομικής Επιτροπής της Ελληνικής Αστυνομίας, της 
Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής του Πυροσβεστικού 
Σώματος (άρθρο 1 του ν. 4331/2015) στην οποία θα ανα-
γράφεται απαραίτητα το ποσοστό αναπηρίας, το οποίο 
πρέπει να είναι τουλάχιστον 67%.

5. Όσοι λαμβάνουν σύνταξη επ΄ αόριστον με απόφαση 
Διοικητικού Διευθυντή Ασφαλιστικού φορέα ή του ΕΦΚΑ 
(απόφαση η οποία έχει εκδοθεί βάσει γνωματεύσεως 
Υγειονομικής Επιτροπής και στην οποία αναγράφεται 
το ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω) δικαιούνται Δελτίο 
Μετακίνησης χωρίς να απαιτείται η έκδοση πρόσθετης 
γνωμάτευσης Υγειονομικής Επιτροπής.

6. Όσοι λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση (επίδομα 
αναπηρίας) από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομά-
των και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.) δικαιούνται 
Δελτίο Μετακίνησης χωρίς γνωμάτευση Υγειονομικών 
Επιτροπών.

7. Οι τυφλοί και οι Β.Ν.Κ. με τον απαιτούμενο δείκτη 
νοημοσύνης για την ένταξή τους στο πρόγραμμα οικο-
νομικής ενίσχυσης Νοητικής Υστέρησης, δικαιούνται 
Δελτίο Μετακίνησης και για τους συνοδούς τους.

Άρθρο 2
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΚΟΜΙΣΤΡΟ 
ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ 
ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ

1. Εξασφαλίζεται το δικαίωμα μετακίνησης με καταβο-
λή κομίστρου με μερική απαλλαγή 50% επί του ισχύο-
ντος κομίστρου στα αστικά συγκοινωνιακά μέσα, περι-

οχής αρμοδιότητας Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών 
Αθήνας - ΟΑΣΑ (Ο.Σ.Υ, Α.Ε. και ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.), καθώς και 
στα αστικά συγκοινωνιακά μέσα περιοχής αρμοδιότη-
τας, Οργανισμού Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης 
(Ο.Σ.Ε.Θ.), των πολυτέκνων και μελών των οικογενειών 
τους, με τη διάθεση από τον Ο.Α.Σ.Α. ηλεκτρονικών καρ-
τών μετακίνησης και με την έκδοση μειωμένου εισιτηρί-
ου ή κάρτας μετακίνησης, από τον ΟΑΣΘ, στην ως άνω 
κατηγορία των δικαιούχων.

2. Εξασφαλίζεται το  δικαίωμα μετακίνησης με κα-
ταβολή κομίστρου με μερική απαλλαγή 50% επί του 
ισχύοντος κομίστρου, στα ΚΤΕΛ που ανήκουν στην Πα-
νελλαδική Ομοσπονδία Αυτοκινητιστών Υπεραστικών 
Συγκοινωνιών (Π.Ο.Α.Υ.Σ.) και στα ΚΤΕΛ που ανήκουν 
στην Πανελλαδική Ομοσπονδία Αστικών Συγκοινωνιών 
(Π.Ο.Α.Σ.), των πολυτέκνων και μελών των οικογενειών 
τους, με την έκδοση μειωμένου εισιτηρίου ή κάρτας 
μετακίνησης, στην ως άνω κατηγορία των δικαιούχων.

3. Οι κατηγορίες δικαιούχων μετακίνησης με μερική 
απαλλαγή, είναι οι πολύτεκνοι γονείς και τα μέλη των 
οικογενειών τους, οι οποίοι είναι κάτοχοι δελτίου πολυ-
τεκνικής ιδιότητας.

4. Η ιδιότητα του πολυτέκνου, αναγνωρίζεται στις κα-
τηγορίες προσώπων του άρθρου 5 και της παρ. 1 του 
άρθρου 6 του ν. 3454/2006 (Α΄ 790) και απονέμεται από 
την Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος 
Α.Σ.Π.Ε., η οποία χορηγεί και αναθεωρεί πολυτεκνικές 
ταυτότητες, ως αρμόδιος φορέας, σύμφωνα με τα εδάφια 
1 και 2 της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 3454/2006 (Α΄ 790). 
Η πολυτεκνική ταυτότητα, παρέχει το δικαίωμα μετα-
κίνησης, με μειωμένο εισιτήριο 50 % επί των εκάστοτε 
ισχυουσών τιμών, των δικαιούχων με τα μέσα μαζικής 
μεταφοράς.

Άρθρο 3
ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Ο.Α.Σ.Α.

1. Η ορθή εφαρμογή των κοινωνικών πολιτικών που 
αφορά στις μετακινήσεις των ειδικών ομάδων του πλη-
θυσμού, υλοποιείται σε συνάρτηση με τη βασική αρχή 
του συστήματος, που αφορά τη χρήση προσωποποιη-
μένων ηλεκτρονικών καρτών από τις ειδικές ομάδες των 
μετακινουμένων, σύμφωνα και με τη διεθνή πρακτική, 
ώστε οι αυτές κάρτες να φέρουν τα στοιχεία των κατό-
χων και να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτούς.

2. Για την μετακίνηση των ανωτέρω δικαιούχων, με 
μειωμένο κόμιστρο μετακίνησης, απαιτείται η έκδοση 
προσωποποιημένων ηλεκτρονικών καρτών μετακίνη-
σης, οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με τους κανόνες 
του Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου και 
με τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στην 
υπ’ αρ. 04/2017 γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας 
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

3. Οι προσωποποιημένες ηλεκτρονικές κάρτες με-
τακίνησης, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από τους 
δικαιούχους κατόχους τους με χρήση του εξοπλισμού 
Έκδοσης, Πώλησης, Επαναφόρτισης, Επικύρωσης και 
Ελέγχου του Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομί-
στρου που έχει εγκατασταθεί σε οχήματα, σταθμούς και 
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στάσεις του δικτύου των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς 
αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α και δύνανται να αντικατασταθούν 
σε περιπτώσεις απώλειας, κλοπής ή δυσλειτουργίας.

Το δικαίωμα μετακίνησης με μερική απαλλαγή από 
την καταβολή στα συγκοινωνιακά μέσα αρμοδιότητας 
Ο.Α.Σ.Α., πιστοποιείται με τη φόρτιση των τύπων κομί-
στρου εντός των προσωποποιημένων ηλεκτρονικών 
καρτών, στον εξοπλισμό πώλησης του Αυτόματου Συ-
στήματος Συλλογής Κομίστρου (ΑΣΣΚ).

Σε περίπτωση λήξης ισχύος του δικαιώματος μετακίνη-
σης, αυτό δύναται να ανανεωθεί και σε περίπτωση λήξης 
υπαγωγής σε κατηγορία δικαιούχων, οι κάρτες δύνανται 
να μετατραπούν σε κάρτες πλήρους κομίστρου.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης εκτίνεται στα ημε-
ρολογιακά έτη 2020 και 2021.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2020
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